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Türkiye’de,  
 
2019 yılına kadar;
91.130 firma e-fatura,
26.689 firma e-arşiv,
71.137 firma e-defter kullanıcısı oldu.
 
 
2016 yılı boyunca; 
173.957.124 adet e-fatura,
1.019.798.109 adet e-arşiv düzenlendi.
170 bin ağaç kurtarıldı.

 
Her geçen gün e-dönüşüm çözümlerini kullanan 
firmaların sayısı artmaya devam ediyor.
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7 maddede elektronik fatura: 

1. Elektronik fatura, elektronik ortamda hazırlanıp iletilen bir 
fatura çeşididir.  

2. Sunucular üzerinden alıcı ve satıcıya iletilir. 

3. Ayrıca kağıda basmanıza gerek yoktur.  

4. Kağıt faturada olduğu gibi itiraz, iptal ya da iade süreçleri 
bulunur ancak bu işlemlerin uygulanma yöntemleri kağıt 
faturadan farklılık gösterir.  

5. Elektronik fatura yeni bir belge türü olmayıp, kağıt fatura ile 
aynı hukuki niteliklere sahiptir. 

6. Faturalama dijital ortamda gerçekleştirilir. Kağıt fatura 
bastırmaya gerek olmadığından operasyonel masraflar azalır. 

7. Elektronik fatura ile tek tıkla ve birkaç saniye içinde faturanızı 
muhatabınıza iletirsiniz.  

Daha fazla bilgi için Paraşüt Blog’daki elektronik fatura 
yazılarımıza göz atabilirsiniz:  

http://parasut.com/blog/etiket:e-fatura

https://www.parasut.com/blog/etiket:e-fatura/?utm_source=e-kitap&utm_medium=link&utm_campaign=e-fatura&utm_term=link&utm_content=link_sayfa7
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Elektronik fatura türleri nelerdir?

Elektronik fatura, e-fatura ve e-arşiv fatura olmak  
üzere ikiye ayrılır.

e-Fatura, elektronik ortamda hazırlanan bir fatura çeşididir. 
Maliye’nin sunucuları üzerinden alıcı ve satıcıya iletilir. Ayrıca 
kağıda basılmaz. Fatura muhatabınız, e-fatura sistemine 
kayıtlı ise elektronik faturanız e-fatura formatında gönderilir. 

e-Arşiv fatura, fatura kapsamında olmayan vergi mükellefi 
tüzel kişiler ile vergi mükellefi olmayan gerçek kişilere, 
elektronik ortamda (e-posta ile pdf olarak) fatura gönderme 
şeklidir. İstek dahilinde, e-arşiv fatura beyaz A4 kağıt üzerine 
çıktı alınarak da müşterilere iletilebilir. 

Muhatabınızın e-fatura sistemine kayıtlı olmadığı durumlarda 
sistem elektronik faturanızı e-arşiv olarak karşı tarafa 
iletir. Böylece her işletme ve tüketici elektronik faturadan 
sorunsuzca yararlanabilir. Bu özellikten faydalanmak için 
hem e-fatura hem de e-arşiv sistemlerini kullanmanız gerekir.

e-Fatura ve e-arşiv kullanım zorunluluklarıyla ilgili detaylı 
bilgi için:  

https://www.parasut.com/blog/e-fatura-nedir-ne-degildir

https://www.parasut.com/blog/e-fatura-nedir-ne-degildir/?utm_source=e-kitap&utm_medium=link&utm_campaign=e-fatura&utm_term=link&utm_content=link_sayfa9


11

Kimler elektronik fatura kullanabilir?
 
Mevcut elektronik fatura kullanıcıları ikiye ayrılabilir:

• Elektronik faturaya geçişi zorunlu olanlar
• Elektronik faturaya gönüllü geçenler.

e-Faturaya geçiş zorunluluğunuz şirketinizin çalıştığı sektör 
ve yıllık cironuza göre belirlenir. Bu kriterler sonucunda 
e-fatura geçiş zorunluluğunuz olmasa bile daha düşük 
maliyetli bir faturalama deneyimi için e-faturaya gönüllü 
geçiş yapabilirsiniz. 

Paraşüt geneline baktığımızda e-fatura kullanıcılarının 
%95’i sisteme gönüllü geçiş yapmıştır. 
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“Kimler elektronik fatura kullanmalı?” sorusu sürekli 
aklınızdaysa, cevabı oldukça basit! Aşağıdakileri hedefleyen 
herkes e-fatura kullanıcısı olabilir: 

• Fatura yazdırırken zaman kaybeden,  

• Fatura basma ve gönderme maliyetini düşürmek isteyen, 

• Tüm fatura işlemlerini tek bir panelden  
yapmak isteyen,  

• Faturalama (kağıt, mürekkep, yazıcı, kaşe vb.) maliyetini 
sıfıra indirmek isteyen,  

• Gönderdiği aldığı faturaya her yerden  
erişmek isteyen,  

•  Mutabakat sürecini dijitalleştirmek isteyen, 

•  Tahsilatlarını hızlandırmak isteyen, 

• e-Ticaret satışı yaptığı sistem ile faturalandırma 
arasında otomatik bir entegrasyon yapmak isteyen, 

•  Operasyon yükünü azaltmak isteyen tüm şahıs şirketleri, 
anonim ve limited şirketler elektronik fatura kullanabilir. 

‘‘Elektronik faturaya geçmem zorunlu mu?’’ diyorsanız 
ilgili sayfamızı ziyaret ederek sorunuzun cevabını hemen 
bulabilirsiniz: 

https://www.parasut.com/e-fatura-e-arsiv-programi 

https://www.parasut.com/e-fatura-e-arsiv-programi?utm_source=e-kitap&utm_medium=link&utm_campaign=e-fatura&utm_term=link&utm_content=link_sayfa13
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e-Fatura kullanımının 10 faydası 

1. Kağıt, mürekkep, zarf, postalama, arşivleme ve mutabakat için 
masraf yapmazsınız ve faturalama maliyetiniz düşer.  

2. Fatura oluşturma, yazdırma, gönderme, alma, sisteme işleme ve 
arşivleme gibi operasyonel işlerden kurtulursunuz. 

3. Faturalarınızı müşterilerinizle anında paylaşır, tahsilatlarınızı 
hızlandırırsınız.   

4. Faturalarınız elektronik ortamda arşivlendiğinden hiçbir zaman 
kaybolmaz, arşiv alanı ayırmak için gerekli iş yükü ve maliyetten 
kurtulursunuz. 

5. Eski faturalarınıza dijital ortamda istediğiniz zaman çok rahat 
ulaşabilir, faturalar arasında arama yapabilirsiniz.  

6. Faturalarınızı mali müşavirinize göndermek zorunda kalmazsınız. 
Mali müşaviriniz de faturalarınıza istediği  
anda erişebilir. 

7. Mali müşavirinize eksik fatura gitmesi, faturanızın kaybolması, 
kaybolan faturanın yeniden tedarik edilmesi gibi süreçlerden 
kurtulursunuz. 

8. Müşteri ve tedarikçilerinizle mutabakat yapmanız kolaylaşır.  

9. Kağıt israf etmez ve böylece çevreye zarar vermezsiniz.  

10. Paraşüt ile e-fatura kullanırsanız mobil uygulamamız sayesinde 
bulunduğunuz her yerden e-fatura oluşturup gönderebilirsiniz.
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e-Fatura, her sene daha fazla firma için 
zorunlu oluyor. Bu sistem içinde siz de 
şimdiden yerinizi alırsanız, zorunluluk 
geldiğinde hazır olabilirsiniz.
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e-Fatura kullanırsam muhasebecimle çalışma şeklim nasıl 
etkilenecek?

Elektronik fatura kullanımı, faturalama sürecinin maliyetini 
düşürme ve faturalarınızın tahsilatını hızlandırmanın yanında, 
muhasebeciniz ile çalışma sürecinizi de kolaylaştırır.

• Hem sizin hem muhasebecinizin veri girişi için 
harcadığı zaman kısalır. Muhasebeciniz, Paraşüt  
üzerinden dışarı aktardığı verileri kendi muhasebe  
programına yükler.  

• Muhasebecinizi Paraşüt hesabınıza kullanıcı 
olarak davet ederseniz, muhasebeciniz ay sonunu 
beklemeden fatura ve harcama bilgilerinize, 
faturalarınızın dijital kopyalarına erişebilir, ayrıca veri 
paylaşmanıza gerek kalmaz.  

• Gerekli kontroller zamanında sağlanır, olası hataların 
önüne geçilir.  

• Beyanname hazırlık döneminde faturaları beklemeden 
beyanname kapatılması yapılabilir. Böylece hazırlık 
süreci daha kolay ve hızlı olur.  

• Muhasebeciniz işinizi geliştirmenize yardımcı olabilmek 
için vakit kazanır. Mesaisinin büyük çoğunluğunu 
veri girişi gibi operasyonel bir sürece harcayan 
muhasebeciniz, firmanız ile olan başka çalışmalara  
daha fazla zaman ayırabilir.
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e-Fatura için neden Paraşüt? 

Elektronik faturaya Paraşüt ile geçerseniz başvuru, kurulum, 
entegrasyon, aktivasyon ya da fatura saklama/arşivleme 
ücreti ödemezsiniz. Üstelik elektronik faturaya ek olarak 
Paraşüt ön muhasebe uygulamasını da bütün özellikleriyle 
birlikte kullanırsınız.

Paraşüt, elektronik fatura kullanıcısı olmak isteyen 
müşterilerine Self Servis Başvuru ve Anahtar Teslim 
Başvuru olmak üzere iki farklı paket sunmaktadır: 

* Fiyatlarımıza KDV ve Mali Mühür ücreti dahil değildir.

https://www.parasut.com/lp/kolay-e-fatura-programi#section-turnkey-plans/?utm_source=e-kitap&utm_medium=link&utm_campaign=e-fatura&utm_term=link&utm_content=link_buton
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Self Servis başvuru paketi 
ile yapmanız gereken  
12 adım: 

1. Paraşüt deneme hesabınızı 
oluşturun. 

2. Uygulama içerisinden e-fatura 
başvurunuzu başlatın. 

3. Online başvuru formunu doldurun. 

4. Mali Mühür başvuru formunu 
doldurun. 

5. Vakıfbank şubesi ya da ATM’sine 
giderek Mali Mühür ücretini 
yatırın. 

6. Mali Mühür elinize ulaştıktan 
sonra sürücü dosyalarını 
bilgisayarınıza indirin. 

7. Akis yazılımını bilgisayarınıza 
yükleyerek Mali Mühür 
kurulumunu gerçekleştirin. 

8. GİB üzerinden e-Fatura Canlı 
Ortam Başvuru formunu doldurun. 

9. Mali Mührünüz ile elektronik 
sertifikanızı imzalayın. 

10. Mali Mührünüz ile Foriba 
tarafından gönderilen XML 
dosyalarını imzalayın. 

11. e-Fatura başvuru sürecinizi 
sonlandırın. 

12. e-Fatura kredisi satın alın ve 
e-fatura gönderip almaya 
başlayın.

Anahtar Teslim başvuru 
paketi ile yapmanız 
gereken 3 adım: 

1. Paraşüt deneme hesabınızı 
oluşturun. 

2. Anahtar Teslim e-Fatura geçiş 
danışmanı ile iletişime geçin ve 
başvurunuzun yönetilmesi için  
yetki verin. 

3. Başvuru tamamladığında hediye 
kontörlerinizle e-fatura gönderip 
almaya başlayın.
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e-Dönüşümde bir yenilik daha: e-İrsaliye
  
e-Fatura ve e-arşiv ile dijital ortama geçen faturalama 
sistemine yakın zamanda yeni bir uygulama daha eklenecek. 
GİB tarafından taslağı hazırlanan yeni sistemin adı “e-irsaliye”. 

Peki nedir bu e-irsaliye?

e-İrsaliye, kağıt irsaliye ile aynı nitelikte fakat dijital ortamda 
düzenlenen bir belgedir.

Bu bağlamda yeni düzenlemeler ile e-irsaliye sistemine geçiş 
yapan firmalar dijital ortamda irsaliye oluşturarak karşı taraf 
ile paylaşacaklar. 

e-İrsaliye sistemine geçişin Temmuz 2019 tarihinden itibaren 
GİB tarafından zorunlu kılınması bekleniyor. 

e-İrsaliye hakkında detaylı bilgi bulabileceğiniz blog 
yazılarımız: 

https://www.parasut.com/blog/alti-soruda-e-irsaliye

https://www.parasut.com/blog/e-irsaliye-nedir-e-irsaliyeye-
kimler-gecis-yapabilir

e-İrsaliye çok yakında 
Paraşüt’te!

https://www.parasut.com/blog/alti-soruda-e-irsaliye/?utm_source=e-kitap&utm_medium=link&utm_campaign=e-fatura&utm_term=link&utm_content=link_sayfa251
https://www.parasut.com/blog/e-irsaliye-nedir-e-irsaliyeye-kimler-gecis-yapabilir/?utm_source=e-kitap&utm_medium=link&utm_campaign=e-fatura&utm_term=link&utm_content=link_sayfa252
https://www.parasut.com/blog/e-irsaliye-nedir-e-irsaliyeye-kimler-gecis-yapabilir/?utm_source=e-kitap&utm_medium=link&utm_campaign=e-fatura&utm_term=link&utm_content=link_sayfa252


Ofisinize bağlı 
kalmayın, dilediğiniz 
cihazdan e-fatura 
gönderebileceğiniz 
Paraşüt ile tanışın!

parasut.com Mobil Uygulamamızı İndirin

https://www.parasut.com/e-fatura-e-arsiv-programi/?utm_source=e-kitap&utm_medium=link&utm_campaign=e-fatura&utm_term=link&utm_content=https://www.parasut.com/e-fatura-e-arsiv-programi
https://parasut.app.link/f0imYp2YDU

